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Vedtægter for Friluftsforeningen Hammergården
Navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er Friluftsforeningen Hammergården med binavnet Støtteforeningen Hammergården
Foreningens hjemsted er Skibby Kommune.

Formål
§2
Foreningen har til formål at drive og udvikle et blå-grønt center for friluftsliv på Hammergården i Skibby
Kommune. Gennem udviklingen af dette center skal foreningen samtidig indsamle og formidle erfaringer med
bæredygtige friluftsaktiviteter i almindelighed og i særdeleshed med de erfaringer, der knytter sig til Danmark
som kyst og fjordland.
Foreningen kan drive erhvervsmæssige aktiviteter til støtte for dette formål, f.eks. teltpladsvirksomhed,
vandrerhjemsvirksomhed, informationsvirksomhed, salg af varer og lignende. Endvidere kan foreningen drive
erhvervsvirksomhed inden for miljø- og kulturområdet.

Foreningens kapital
§3
Foreningens egenkapital er fra starten tilvejebragt ved indskud fra foreningens indskydere. Indskuddene
forrentes ikke, men pristalsreguleres 1 gang årligt, hver den 1. april, første gang den 1. april 1999 på grundlag
af det af Danmarks Statistik offentliggjorte reguleringspristal pr. 1. januar. Som basis anvendes pristallet pr 1.
januar 1998, der er 310,5 Indskuddene kan udbetales til indskyderne efter reglerne i § 4 og § 14. Indskuddene
kan ikke udbetales til andre formål.
Fra og med år 2002 pristalsreguleres indskuddene dog ikke.
Et eventuelt overskud fra foreningens virksomhed tillægges egenkapitalen som disponibel kapital. Denne del
af egenkapitalen kan kun anvendes til formål, som er beskrevet i § 2. Dog kan repræsentantskabsmødet eller
bestyrelsen beslutte helt eller delvis at indfri de enkelte indskudshaveres kapital ved anvendelse af disponibel
kapital. Den indskudskapital, der således ejes af foreningen, kan ikke udbetales.
Indskud kan ikke overdrages og ikke gøres til genstand for pant, arrest, udlæg eller lignende.
For foreningen hæfter alene dens formue
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Indskydere og støttemedlemmer
§4
Alle der støtter foreningens formål, kan blive indskyder eller støttemedlem. Begge kategorier betaler det af
foreningen fastsatte kontingent.
Foreningens stiftere, der har indbetalt et indskud på minimum 10.000 kr har status som indskydere. Nye
indskydere kan optages ved indbetaling af 10.000 kr under forudsætning af at mindst halvdelen af de
eksisterende indskydere giver skriftlig tilslutning hertil. Ved foreningens stiftelse er antallet af indskydere 8.
Indskydere kan skriftligt søge om udmeldelse af foreningen med mindst 3 måneders varsel til den første i en
måned. Bestyrelsen eller repræsentantskabet kan dispensere fra denne regel. Ved udmeldelsen får medlemmet
tilbagebetalt det pristalsregulerede indskud. Udmeldelsen træder dog først i kraft, når et tilsvarende indskud er
modtaget til erstatning for det udmeldte medlems indskud. Bestyrelsen eller repræsentantskabet kan dispensere
fra denne regel.
Andre, der har indbetalt det kontingent, der fastsættes af det årlige repræsentantskabsmøde, har status som
støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan opsige deres medlemskab med virkning fra det kommende
kontingentår. Såfremt et støttemedlem ikke betaler det opkrævede kontingent, slettes vedkommende som
støttemedlem.
Indskydere og støttemedlemmer, som modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af et
repræsentantskabsmøde med dette punkt på dagsordenen. Indskydere, der er blevet ekskluderet har ret til at få
tilbagebetalt det pristalsregulerede indskud. Tilbagebetaling sker dog først, når indskud er modtaget fra et nyt
indskyder eller hvis bestyrelsen beslutter, at indfri indskuddet helt eller delvis ved anvendelse af den
disponible kapital, jf § 3, stk 3. Tilbagebetaling kan ske i rater.

Repræsentantskab og bestyrelse
§5
Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af :
Foreningens indskydere,
1 repræsentant udpeget af foreningens støttemedlemmer,
1 repræsentant udpeget af repræsentanter for Hammergårdens brugerlaug.
1 repræsentant udpeget af Den selvejende institution Idéværkstedet deltager i repræsentantskabsmøderne med
samme rettigheder som de øvrige medlemmer, dog uden stemmeret.
Bortset fra indskyderne udpeges alle repræsentanter for 1 år ad gangen.
Hammergårdens brugerlaug og Den selvejende institution Idéværkstedet anmodes skriftligt senest 4 måneder
før det ordinære repræsentantskabsmøde om at udpege en ny repræsentant.
Regler for udpegning af støttemedlemmernes repræsentant fastsættes i repræsentantskabsmødets
forretningsorden, jf. § 7.
Såfremt støttemedlemmerne, Hammergårdens brugerlaug eller Den selvejende institution Idéværkstedet ikke
udpeger repræsentanter inden afholdelsen af det ordinære repræsentantskabsmøde bortfalder repræsentationen
indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.
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§6
Repræsentantskabet samles til ordinært møde 1 gang om året i perioden marts-maj.
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved annoncering i foreningens
nyhedsbrev eller ved anden skriftlig meddelelse til alle indskydere og støttemedlemmer.
Bestyrelsen kan med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, når den finder det
fornødent, og skal indkalde til et sådant, når mindst 2 repræsentanter eller foreningens revisor ønsker det.

§7
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
- Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet, herunder bestemmelser for taleret
- Godkendelse af bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
- Godkendelse af foreningens årsregnskab
- Valg af bestyrelse, jf. § 8
- Valg af revisor, jf. § 12
- Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
- Behandling af indkomne forslag
Indskydere, støttemedlemmer og brugerlaug har ret til at stille forslag til repræsentantskabsmødet og få disse
behandlet, såfremt forslaget er foreningens formand i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.
De år, hvor der skal ske nyudpegning af medlemmer til Ejendomsfonden Hammergårdens bestyrelse, sættes
dette punkt på dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde. De første repræsentanter til
ejendomsfondens bestyrelse er valgt på det stiftende møde i foreningen den 2. april 1998.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af indskyderne er tilstede.
Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§8
Mellem de ordinære repræsentantskabsmøder ledes foreningen af en bestyrelse bestående af 5 personer.
Valgbare til bestyrelsen er alle indskydere, støttemedlemmer samt medlemmerne af brugerlaugene. Mindst 3
af de valgte skal være indskydere.
Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanterne
indkaldes til bestyrelsesmøderne som observatører.
Såfremt ingen af bestyrelsens medlemmer er støttemedlemmer indkaldes støttemedlemmernes
repræsentantskabsmedlem til bestyrelsesmøderne som observatør. Såfremt ingen af bestyrelsens medlemmer
repræsenterer brugerlaugene, indkaldes brugerlaugenes repræsentantskabsmedlem til bestyrelsesmøderne som
observatør.
Observatører har taleret, men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Dog skal formanden eller
næstformanden altid være tilstede for at bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt. Er et bestyrelsesmedlem
fraværende, kan en tilstedeværende suppleant indtræde i stedet. Er der flere suppleanter tilstede, afgøres det
ved lodtrækning, hvem der skal erstatte det pågældende medlem.
Hvor intet andet er fastsat i vedtægterne træffes afgørelser i bestyrelsen med almindeligt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§9
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen kan udpege en direktør til at forestå
foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året. Et af møderne skal afholdes i månederne oktober-december. På
dette møde skal budget for det kommende regnskabsår fastlægges. Et af møderne skal afholdes i månederne
februar-april. På dette møde skal regnskabet for det forløbne regnskabsår behandles med henblik på
forelæggelse for repræsentantskabet.

§ 10
Foreningen tegnes af formanden og direktøren i fællesskab, af formanden i fællesskab med to
bestyrelsesmedlemmer eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Ved køb, salg, og pantsætning af fast
ejendom tegnes bestyrelsen af mindst 4 medlemmer i fællesskab.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11
Er der udpeget en direktør, ansætter denne foreningens øvrige personale i samråd med bestyrelsen.

Revision og regnskabsår
§ 12
Foreningens revisor skal være registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kontingentet opkræves 1 gang årligt i januar måned
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Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
§ 14
Ændring af foreningens vedtægter, herunder omdannelse af foreningen til en almennyttig eller
erhvervsdrivende fond, kan ske på et repræsentantskabsmøde med dette punkt på dagsordenen. Ændringer skal
godkendes med mindst 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmers stemmer.. Stemmer et flertal af de
tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer for vedtægtsændringen uden at dette flertal udgør 2/3 af
samtlige repræsentantskabsmedlemmer, sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt alle
repræsentantskabsmedlemmerne. Såfremt mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne stemmer for
vedtægtsændringen, er denne godkendt.
Ændringer i § 3, stk 1, i § 4 stk 1 og 2 samt § 5 stk 1 kræver derudover tilslutning fra 2/3 af de
tilstedeværende indskydere. Stemmer et flertal af de tilstedeværende for vedtægtsændringen, uden at dette
flertal udgør 2/3 af de tilstedeværende indskydere, sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt alle
repræsentantskabsmedlemmerne. Såfremt mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne stemmer for
vedtægtsændringen og samtidig mindst halvdelen af indskyderne stemmer for vedtægtsændringen, er denne
godkendt.

§ 15
Foreningen kan opløses på et repræsentantskabsmøde med dette punkt på dagsordenen, hvis mere end 2/3 af
samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer for. Stemmer et flertal af de tilstedeværende for en opløsning
af foreningen uden at dette flertal udgør 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, indkaldes til et nyt
repræsentantskabsmøde indenfor 2 måneder, der udelukkende har forslaget om opløsning af foreningen på
dagsordenen. På dette møde kan forslaget godkendes med simpelt flertal.
Bortset fra indskudskapitalen overdrages foreningens formue til Ejendomsfonden Hammergården eller til en
anden fond/forening med et formål, svarende til støtteforeningens. Repræsentantskabet træffer samtidig med
opløsningen beslutning om hvad, der skal ske med et eventuelt overskud.

Stiftet den 2. april 1998 af :
Hans Emil Eriksen
Ole Michael Jensen
Jens Erik Larsen
Jakob Lindberg

Niels Jensen
Søren Stokkebye Christiansen

Endeligt vedtaget på 2. ordinære repræsentantskabsmøde den 20. april 1999
Ændret den 14. Marts 2000.
§§ 2.2, 4.2, 4.3, 7.4, 14.1, 14.2
Ændret den 10. maj 2003:
§§ 1.1 og 3.2 (indsat)

Søren Stokkebye Christiansen
formand

Gunnar Nielsen
dirigent
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